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JEDEN Z NEJLEPSÍCH DENNÍCH TISKU NA SVETE
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PRAVDIVÉ ZPRÁVY Z VASEHO MESTA

TALLHOFER
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Informace obdrzeny
telegrafem

Zlatá horečka stoupá!
Rozmazlení městští floutci nemají ani ponětí o těžbě zlata. Je
to tvrdá dřina, které se ale nezalekli. Dopoledne vyrazili v
utajení uloupit staré potrhané mapy s vyznačenými ložisky k
těžení. Spolu s nimi nalezli i podrobný návod k rýžování a
zpracovávání zlata. Odpoledne se strhla bitva o tento drahý
kov. K vidění byly diplomatické manévry i souboje, ve kterých
šlo o život. Do rodových sejfů přibývaly hroudy zlata, dokud
nebyla všechna ložiska vytěžena. Nic je nemohlo zastavit.
Voda, písek, stébla, kopce i údolí. Všechno zlato je nyní ve
vlastnictví rodů. Nastřádané bohatství znamená přízeň
místních. Už máte své favority na post starosty?

0,12 $

Wonderwheel!
Povozová kola Wonderwheel
nemají konkurenci! Nová
přípojná technologie dodá
vašemu vozu nebeský pocit z
jízdy. Výmoly přestanou být
překážkou!
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Moznost samovolného
odpadnutí snízena na minimum
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Hlavy rodů:
1.Nany & Honzík
z rodu Jalapeño familia
240 $
2.Danča & Ondra
z rodu El Poggáno
230 $
3.Kája & Jonáš
z rodu Van der Waalls
160 $
4.Ema & Martin
z rodu Zlatarronů
122 $
5.Lucík, Kiki & Kosa
z rodu Kaktus Amaríjo
120 $

Saloon podává:
snídaně: rohlík se sýrem
oběd: brokovnicová polévka
výpečky, špenát, bramborový knedlík
svačina: jablečný závin
večeře: chleba s marmoškou

Mail SpT:

prihlasky@sptlomnice.cz

Telefon SpT:

606 384 400

Adresa tábora:

Tábor SpT
Tallhoferův Dol,
537 01 Rabštejnská Lhota

Chřestýšova
zpověď

A najednou bylo ticho...
Report podle Nany

Seděla jsem těsně u ohně a Struna vyhrával jako nikdy
předtím. Svítil nahoře na pódiu jako spokojený slunce a
dětem zase svítily oči. Všechny energie se spojily v jednu
hustou žlutou mlhu. Z úst nás všech jednotně vycházela
Červená řeka a já pohupovala hlavou do rytmu. Znáte ten
zvláštní pocit, že je něco špatně? Tak ten přišel asi tak
vteřinu předtím, než se za šerifem objevily tři postavy.
Mířili na hlavy nás všech s ledovýma očima. Moje srdce
zapomnělo tlouct. Sebrali všechny rodový sejfy a zmizeli.
Nikdo se nehýbal ještě pět minut potom, co s řevem odešli.
Do rána už nikdo nepromluvil...

Jako bych to neřikal. Bez
starosty je jenom bordel. Už
jsou tady a jen tak se jich
nezbavíme. To by ty šílenci, co
ještě nevzali nohy na ramena
museli mít fakt za ušima. Šerif
má pěkný nervy. Dělá jakoby
nic, ale je z toho celej vedle.
Všichni jsou. Vzduch by se dal
krájet. Jestli ty tři grázly
někdo dostane, bude se všem
dejchat aspoň trochu líp.

"Kdo sedí v týhle kadibudce?"
"Já"
"A kdo seš?
"Mě bys stejně neznal.."
"Já tady znám všechny!"
"Tak jo, tak já jsem Maty"
"Aha, tak to tě fakt neznám!"

Neznámý k večeru
Se západem slunce se zaprášila
jižní cesta. Jeden jezdec, vlasy po
cestě splihlé, klobouk do čela.
Nebylo nikoho, kdo by neměl
ruku na spoušti. Zbytečně jste se
báli! Do města dorazil Harry
Struna, který se svou kytarou
rozezpívá a roztančí i toho
největšího
bručouna.
Hudba
zněla do noci a k ránu Struna
zmizel...

